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WSTĘP 
 

W dniach 18-20 kwietnia 2016 roku odbył się egzamin sprawdzający wiadomości i 

umiejętności gimnazjalistów.  

Celem egzaminu jest przede wszystkim zbadanie, w jakim stopniu uczniowie 

kończący trzecią klasę gimnazjum opanowali umiejętności i wiadomości opisane w 

standardach egzaminacyjnych i podstawie kształcenia ogólnego. 

 W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka 

polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – 

odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, 

fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 

DANE  O UCZESTNIKACH EGZAMINU 

 

W Gminnym Gimnazjum w Mierzwinie do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 19 

uczniów. 

Uczniowie wykonywali zadania zawarte w arkuszu standardowym. 

 

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – JĘZYK POLSKI 
 

Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 19,89 punktów (62,2 %) i 

uplasował klasę w staninie niżej średni. 

 

Celem egzaminu jest przede wszystkim zbadanie, w jakim stopniu uczniowie 

kończący trzecią klasę gimnazjum opanowali umiejętności i wiadomości opisane w 

standardach egzaminacyjnych i podstawie kształcenia ogólnego. Test sprawdzał trzy 

obszary: 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury 

3. Tworzenie wypowiedzi 

 

Porównanie wyników egzaminu 

 

 

Wskaźniki 

GM-M 
Kraj 

Województwo 

świętokrzyskie 

Powiat 

jędrzejowski 

Gmina 

Imielno 

Gminne Gimnazjum 

w Mierzwinie 

 Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Punkty 

Średnia 22,08 69% 22,08 69% 21,37 66,8% 19,59 61,2% 19,89 62,2% 

 



                        
            

 

Średni wynik w województwie świętokrzyskim i w kraju wynosi 69% i jest wyższy od 

średniego wyniku w naszej szkole (62,2%).  

 

 

Tabela przedstawia wyniki staninowe GG w Mierzwinie z części humanistycznej – 

 j. polski. 

 
egzamin gimnazjalny z zakresu języka polskiego 

Stanin 2012 2013 2014 2015 2016 

9. najwyższy 81.5-95.6 78.9-92.7 82.2-93.2 76.1-90.0 84.5-97.0 
8. bardzo wysoki 74.4-81.4 71.4-78.8 76.1-82.1 69.1-76.0 78.5-84.4 
7. wysoki 69.9-74.3 66.5-71.3 72.1-76.0 65.1-69.0 73.5-78.4 

6. wyżej średni 66.5-69.8 62.7-66.4 68.8-72.0 62.1-65.0 69.5-73.4 

5. średni 62.7-66.4 59.2-62.6 65.2-68.7 59.1-62.0 65.5-69.4 
4. niżej średni 59.3-62.6 55.5-59.1 61.6-65.1 56.1-59.0 61.5-65.4 
3. niski 54.4-59.2 50.7-55.4 56.5-61.5 51.1-56.0 55.5-61.4 

2. bardzo niski 37.1-54.3 34.7-50.6 40.6-56.4 37.1-51.0 36.5-55.4 

1. najniższy 17.8-37.0 18.8-34.6 16.8-40.5 23.0-37.0 14.0-36.4 

 

Średni wynik uzyskany przez uczniów uplasował klasę w staninie niżej średni. 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE: 
 
uczyć rzetelnej analizy tematu pracy pisemnej i planowania jej treści 

ukazywać uczniom wieloaspektowość utworów literackich, ćwiczyć umiejętność funkcjonalnego 

wykorzystywania w wypracowaniach informacji z różnych tekstów literackich 

ćwiczyć różne formy wypowiedzi w jednakowym stopniu, 

pracować nad wzbogacaniem języka uczniów i jego poprawnością, 

pracować w sposób funkcjonalny nad składnią języka ojczystego, 

pracować nad ortografią. 

 



 

 

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – HISTORIA I WOS 

 

Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 15,11 punktów (47,20 %) i 

uplasował klasę w staninie niski. 

 

Uczniowie  rozwiązywali  zadania  zawarte w arkuszu standardowym.  

Arkusz  egzaminacyjny  składał  się  z  25  zadań  zamkniętych:  20  zadań  z  

historii  i  5  z wiedzy o społeczeństwie.  Dominowały  zadania  wyboru  wielokrotnego,  w  

których  uczeń  wybierał  jedną z podanych odpowiedzi. Podstawę zadań stanowiły teksty 

kultury m.in.: teksty historyczne, ilustracje, mapy, tablica genealogiczna i diagram. 

 

Porównanie wyników egzaminu 

 

 

Wskaźniki 

GM-M 
Kraj 

Województwo 

świętokrzyskie 

Powiat 

jędrzejowski 

Gmina 

Imielno 

Gminne Gimnazjum 

w Mierzwinie 

 Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Punkty 

Średnia 17,92 56% 17,92 56% 17,45 54,5% 15,21 47,4% 15,11 47,2% 

 

 

 

                 
                    

  

Średni wynik w województwie świętokrzyskim i w kraju wynosi 56% i jest wyższy od 

średniego wyniku w naszej szkole (47,20%).  

 

 



 

Tabela przedstawia wyniki staninowe GG w Mierzwinie z części humanistycznej – 

historia i wos. 

 
egzamin gimnazjalny z zakresu historii i wos 

Stanin 2012 2013 2014 2015 2016 

9. najwyższy 78.7-95.1 74.6-91.2 73.5-90.2 78.1-94.0 73.5-92.0 

8. bardzo wysoki 69.9-78.6 65.9-74.5 66.1-73.4 71.1-78.0 64.5-73.4 

7. wysoki 64.9-69.8 61.3-65.8 62.4-66.0 67.1-71.0 59.5-64.4 

6. wyżej średni 61.5-64.8 58.0-61.2 59.3-62.3 64.1-67.0 56.5-59.4 

5. średni 58.1-61.4 55.0-57.9 56.6-59.2 61.1-64.0 53.5-56.4 

4. niżej średni 54.9-58.0 52.1-54.9 54.0-56.5 58.1-61.0 50.5-53.4 

3. niski 50.5-54.8 48.5-52.0 50.3-53.9 54.1-58.0 46.5-50.4 

2. bardzo niski 39.3-50.4 40.7-48.4 41.9-50.2 44.1-54.0 37.5-46.4 

1. najniższy 23.0-39.2 28.0-40.6 29.2-41.8 32.0-44.0 25.0-37.4 

 

 Średni wynik uzyskany przez uczniów  uplasował klasę w staninie niski. 

 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE: 

1) Kształcić u uczniów umiejętność posługiwania się posiadanymi informacjami do rozwiązywania 

określonych problemów,  

2) poświęcić więcej czasu na pracę z mapą historyczną,  

3) na konkretnych przykładach omawiać uprawnienia najwyższych władz w państwie. 

 

 

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA  

 

PRZEDMIOTY  PRZYRODNICZE 

 

 

Egzamin gimnazjalny w części przyrodniczej został przeprowadzony 19 kwietnia 2016 

r. Celem egzaminu jest przede wszystkim zbadanie, w jakim stopniu uczniowie kończący 

trzecią klasę gimnazjum opanowali umiejętności i wiadomości opisane  

w standardach egzaminacyjnych i podstawie kształcenia ogólnego. 

  

Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali 

zadania zawarte w arkuszu GM-P1-152. 

Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych zawierał 24 zadania zamknięte 

z biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć 

zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie. Można było uzyskać 

28 pkt.. (Po 7 pkt. z każdego przedmiotu). 



 

 

 

Porównanie wyników egzaminu 

 

 

Wskaźniki 

GM-M 
Kraj 

Województwo 

świętokrzyskie 

Powiat 

jędrzejowski 

Gmina 

Imielno 

Gminne Gimnazjum 

w Mierzwinie 

 Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Punkty 

Średnia 14,28 51% 14,56 52% 14,21 50,7% 13,35 47,7% 13,37 47,7% 

 

 

                 

    

Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 13,37 punktów (47,70 %). 

 

 

Tabela przedstawia wyniki staninowe GG w Mierzwinie  z części matematyczno-

przyrodniczej – przedmioty przyrodnicze. 

 

 
egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

Stanin 2012 2013 2014 2015 2016 

9. najwyższy 65.3-91.0 75.7-97.7 69.0-95.3 66.1-93.0 70.5-92.0 
8. bardzo wysoki 57.2-65.2 67.5-75.6 59.8-68.9 56.1-66.0 59.5-70.4 

7. wysoki 53.1-57.1 63.1-67.4 55.4-59.7 52.1-56.0 54.5-59.4 

6. wyżej średni 50.2-53.0 59.8-63.0 52.2-55.3 49.1-52.0 51.5-54.4 
5. średni 47.6-50.1 56.6-59.7 49.1-52.1 46.1-49.0 47.5-51.4 
4. niżej średni 45.1-47.5 53.6-56.5 46.2-49.0 43.1-46.0 44.5-47.4 

3. niski 41.9-45.0 49.5-53.5 42.4-46.1 39.1-43.0 40.5-44.4 

2. bardzo niski 34.5-41.8 39.7-49.4 34.6-42.3 32.1-39.0 32.5-40.4 
1. najniższy 22.1-34.4 22.6-39.6 24.6-34.5 23.0-32.0 20.0-32.4 

 

 



Średni wynik uzyskany przez uczniów uplasował klasę w staninie średni. 

 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE: 
Na podstawie wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego można stwierdzić, że:  

1. łatwe dla uczniów okazały się zadania nawiązujące do sytuacji typowych oraz sprawdzające 

umiejętności odczytywania informacji,  

2. trudne dla uczniów były zadania wymagające obliczeń, zasadniczą trudność stanowi znajomość 

związków między wielkościami fizycznymi oraz podstawowych pojęć fizycznych,  

3. najtrudniejsze dla piszących okazały się zadania, w których odwoływano się do analizy 

doświadczeń i interpretacji wyników.  

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA  

 

MATEMATYKA 
 

Arkusz zawierał 23 zadania: 20 zamkniętych i 3 otwarte. Dominowały zadania wyboru 

wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. W pięciu zadaniach 

typu prawda-fałsz należało ocenić prawdziwość podanych zdań. Zadania otwarte wymagały 

od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania. W zadaniach wykorzystano 

tabelę, rysunki i wykresy. 

Za poprawne rozwiązanie zadań w arkuszu GM-M można było uzyskać maksymalnie 28 pkt. 

 

Porównanie wyników egzaminu 

 

Wskaźniki 

GM-M 
Kraj 

Województwo 

świętokrzyskie 

Powiat 

jędrzejowski 

Gmina 

Imielno 

Gminne Gimnazjum 

w Mierzwinie 

 Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Punkty 

Średnia 13,72 49% 13,44 48% 13,22 47,2% 12,35 44,1% 11,32 40,4% 

 

 



                        
 

Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 11,32 punktów (40,40%). 

Tabela przedstawia wyniki staninowe GG w Mierzwinie z części matematyczno-

przyrodniczej – matematyka. 

 

 
egzamin gimnazjalny z zakresu matematyki 

Stanin 2012 2013 2014 2015 2016 

9. najwyższy 70.9-96.4 72.3-98.9 72.2-97.2 71.1-93.0 72.5-96.0 

8. bardzo wysoki 58.7-70.8 59.5-72.2 59.2-72.1 59.1-71.0 60.5-72.4 

7. wysoki 52.3-58.6 53.1-59.4 52.5-59.1 53.1-59.0 53.5-60.4 

6. wyżej średni 47.7-52.2 48.4-53.0 47.6-52.4 48.1-53.0 48.5-53.4 

5. średni 43.5-47.6 44.4-48.3 43.2-47.5 44.1-48.0 43.5-48.4 

4. niżej średni 39.7-43.4 40.4-44.3 38.8-43.1 40.1-44.0 39.5-43.4 

3. niski 34.8-39.6 34.9-40.3 33.0-38.7 34.1-40.0 33.5-39.4 

2. bardzo niski 24.7-34.7 24.6-34.8 20.8-32.9 23.1-34.0 21.5-33.4 
1. najniższy 17.0-24.6 14.4-24.5 11.0-20.7 15.0-23.0 12.0-21.4 

 

Średni wynik uzyskany przez uczniów uplasował klasę w staninie  niżej średni. 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE: 

 
 Traktując wnioski z tegorocznego egzaminu jako pewien rodzaj motywacji, warto zwrócić 

uwagę w pracy szkolnej na:  

poziom rozumienia pojęć przez zdających,  

stwarzanie okazji do odkrywania wzorów i zależności poprzez rozwiązywanie zadań dotyczących 

uogólniania i wnioskowania  

wdrażanie uczniów do tworzenia i zapisywania planu rozwiązania zadania złożonego,  

rozwiązywanie zadań o wyraźnie różnych treściach, a bardzo pokrewnych metodach rozwiązania, 

co pozwoli uczniom zobaczyć omawiane zagadnienia w szerszym kontekście  

ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście, 

tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej  



ćwiczenia w budowaniu modelu matematycznego dla danego kontekstu, 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY 

 

Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 22,13 punktów (55,30 procenta) i 

uplasował klasę w staninie niżej średni. 

 

Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, 

prawda/fałsz oraz zadań  na  dobieranie)  ujętych  w  11  wiązek.  Zadania  sprawdzały  

wiadomości  oraz  umiejętności określone  w  podstawie  programowej  III.0  w  czterech  

obszarach:  rozumienie  ze  słuchu  (12  zadań), rozumienie tekstów pisanych (12 zadań), 

znajomość funkcji językowych (10 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań).  

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. 

Porównanie wyników egzaminu 

 

Wskaźniki 

GM-M 
Kraj 

Województwo 

świętokrzyskie 

Powiat 

jędrzejowski 

Gmina 

Imielno 

Gminne Gimnazjum 

w Mierzwinie 

 Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Punkty 

Średnia 25,6 64% 25,6 64% 25,67 64,2% 19,9 49,8% 22,13 55,3% 

 

 

 

 

Z wykresu można zauważyć, że szkoła uzyskała wyższy wynik tylko niż Gmina 

Imielno. 

 

Tabela przedstawia wyniki staninowe GG w Mierzwinie z języka angielskiego na 

poziomie podstawowym. 



 

 

 
egzamin gimnazjalny z języka angielskiego 

Stanin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

9. najwyższy 43.9-49.0 43.6-48.8 43.5-49.2 91.3-98.7 91.5-100.0 92.9-99.3 91.1-100.0 91.5-99.0 

8. bardzo wysoki 37.7-43.8 37.1-43.5 35.9-43.4 77.1-91.2 77.8-91.4 81.7-92.8 80.1-91.0 79.5-91.4 

7. wysoki 33.3-37.6 32.6-37.0 31.1-35.8 68.7-77.0 69.2-77.7 73.6-81.6 72.1-80.0 70.5-79.4 

6. wyżej średni 30.6-33.2 29.7-32.5 28.0-31.0 62.9-68.6 62.9-69.1 67.0-73.5 66.1-72.0 63.5-70.4 

5. średni 28.2-30.5 27.1-29.6 25.3-27.9 57.6-62.8 57.3-62.8 60.9-66.9 60.1-66.0 57.5-63.4 

4. niżej średni 26.3-28.1 25.0-27.0 22.9-25.2 52.8-57.5 52.2-57.2 55.3-60.8 55.1-60.0 51.5-57.4 

3. niski 24.3-26.2 22.7-24.9 20.5-22.8 47.3-52.7 46.6-52.1 48.8-55.2 49.1-55.0 45.5-51.4 

2. bardzo niski 21.4-24.2 19.6-22.6 17.2-20.4 38.5-47.2 38.0-46.5 37.9-48.7 38.1-49.0 36.5-45.4 

1. najniższy 14.3-21.3 12.4-19.5 12.3-17.1 27.8-38.4 23.5-37.9 22.2-37.8 26.0-38.0 24.7-36.4 

 

 

Średni wynik uzyskany przez uczniów uplasował klasę w staninie niżej średni. 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY 

 

Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 10,47 punktów (26,20 procenta). 

 

Uczniowie wykonywali zadania zawarte w arkuszu standardowym. Arkusz składał się 

z 20 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru  wielokrotnego  oraz  zadań  na  dobieranie)  

ujętych  w  5  wiązek  oraz  11  zadań  otwartych: 2  wiązek  zadań  sprawdzających  

znajomość  środków  językowych  oraz  jednego  zadania sprawdzającego umiejętność 

tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności 

określone w podstawie programowej III.1 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (10 

zadań), rozumienie tekstów pisanych (10 zadań), znajomość środków językowych (10 zadań) 

oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie). 

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. 

 

Porównanie wyników egzaminu 

 

Wskaźniki 

GM-M 
Kraj 

Województwo 

świętokrzyskie 

Powiat 

jędrzejowski 

Gmina 

Imielno 

Gminne Gimnazjum 

w Mierzwinie 

 Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Punkty 

Średnia 18,0 45% 18,0 45% 17,73 44,3% 9,33 23,3% 10,47 26,2% 

 

 



            

 

Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 26,20%. 

 

 

 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE: 
Analiza wyników egzaminu z języka angielskiego pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków. 

Na podstawie wyborów dokonanych przez uczniów w zadaniach zamkniętych można stwierdzić, 

że zdający bardzo często udzielają odpowiedzi sugerując się pojedynczymi słowami występującymi w 

tekstach, a za mało uwagi zwracają na kontekst, w jakim te słowa są użyte. Bardzo ważne jest, aby 

analizować z uczniami powiązania tekstu z poszczególnymi opcjami odpowiedzi w zadaniu. 

Największym wyzwaniem dla gimnazjalistów są zadania otwarte występujące w arkuszu na 

poziomie rozszerzonym. Wielu zdających uzyskuje bardzo niskie wyniki, a czasem nie podejmuje w 

ogóle próby ich rozwiązania. Zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym trudniejsze dla 

uczniów są zwykle zadania, które sprawdzają zagadnienia leksykalne niż te dotyczące struktur 

gramatycznych. Ograniczony zasób słownictwa wpływa zwykle nie tylko na wynik osiągany przez 

gimnazjalistów w zadaniach sprawdzających znajomość środków językowych, 

Redagując wypowiedź pisemną, wielu uczniów nie przywiązuje wagi do spójności i logiki 

tworzonego tekstu, co często skutkuje trudnościami w odbiorze przekazywanych w tekście informacji 

oraz rzutuje na wyniki egzaminacyjne nie tylko w kryterium spójności i logiki, ale też w kryterium 

treści. 

Sprawą bardziej techniczną niż merytoryczną jest zwrócenie uwagi uczniów na konieczność 

uważnego czytania poleceń, zwłaszcza w zadaniach sprawdzających znajomość środków językowych 

 
 



 

JĘZYK ROSYJSKI – POZIOM PODSTAWOWY 

 

 Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 15,75 punktów (39,40 procenta). 

 

 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, 

prawda/fałsz oraz zadań  na  dobieranie)  ujętych  w  11  wiązek.  Zadania  sprawdzały  

wiadomości  oraz  umiejętności określone  w  podstawie  programowej  III.0  w  czterech  

obszarach:  rozumienie  ze  słuchu  (12  zadań), rozumienie tekstów pisanych (12 zadań), 

znajomość funkcji językowych (10 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań). 

 Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. 

 

Porównanie wyników egzaminu 

 

 

Wskaźniki 

GM-M 
Kraj 

Województwo 

świętokrzyskie 

Powiat 

jędrzejowski 

Gmina 

Imielno 

Gminne Gimnazjum 

w Mierzwinie 

 Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Punkty 

Średnia 24,4 61% 23,2 58% 22,89 57,2% 15,75 39,4% 15,75 39,4% 

 

 

         
 

Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 39,40%. 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE: 
 
Analiza wyników egzaminu z języka rosyjskiego pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków 

dotyczących pracy z gimnazjalistami w kolejnych latach. 

Zadania, które sprawdzają globalne rozumienie tekstu (główną myśl, intencję nadawcy, kontekst 

wypowiedzi), sprawiają zdającym trudności.  Ważne jest, aby uczący się potrafili dokonać syntezy 



informacji, które pojawiają się w nagraniu bądź w tekście. Uczniowie powinni mieć świadomość, że 

dopiero po przeczytaniu całego akapitu lub tekstu można określić, co jest jego głównym tematem. 

Inną ważną umiejętnością, która wymaga szczególnej uwagi podczas zajęć szkolnych jest 

umiejętność łączenia wyrażeń synonimicznych. Identyfikowanie i zestawianie ze sobą wyrażeń o 

podobnych znaczeniach jest szczególnie przydatne w rozwiązywaniu zadań wielokrotnego wyboru. 

Znajomość środków językowych to od lat część arkusza, w której zadania są największym 

wyzwaniem dla zdających.  Brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych lub bardzo 

ograniczony zasób słownictwa wpływa nie tylko na wynik zadań sprawdzających znajomość środków 

językowych, ale bardzo często powoduje zaburzenie komunikacji, 

W wypowiedzi pisemnej niezwykle istotną kwestią jest tworzenie spójnego i logicznego tekstu. 

Aby poprawić spójność wypowiedzi zdających warto ćwiczyć z uczniami różne sposoby realizowania 

poszczególnych podpunktów polecenia i włączyć do zajęć lekcyjnych ćwiczenia polegające na 

łączeniu w odpowiedni sposób poszczególnych części tworzonego tekstu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


